
REGULAMIN 2 Wędrówki Od zmierzchu do świtu 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Wędrówka Od zmierzchu do świtu (zwana dalej Wędrówką) jest wydarzeniem 

turystycznym. 

2. Głównym celem Wędrówki jest przejście trasy o długości około 30-40-kilometrów 

wytyczonej w terenie górskim w czasie od dnia 24.07.2021r. od godz. 20:00 do dnia 

25.07.2021 do godz. 6:00.  

3. Pozostałymi celami Wędrówki są: 

a. integracja miłośników długich górskich wędrówek; 

b. zachęcenie do aktywnego trybu życia;  

4. Uczestnikiem wędrówki może być każda osoba, która:  

a. ukończyła 18 lat; 

b. bierze w nim udział świadomie, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność;  

c. akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.  

 

II INFORMACJE ORGANIZACYJNE  

1. Organizatorem wędrówki jest Fundacja Polska górom! 

2. Wędrówka odbędzie się w dniach 24-25 lipiec 2021 roku. 

3. Wędrówka odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

4. Wędrówka rozpocznie się 24.07.2021 r. o godzinie 20:00 

5. Baza imprezy zostanie zorganizowana w Pensjonacie Pinokio w Grzmiącej k/Głuszycy. 

W tym samym miejscu zostaną zlokalizowane: start i meta. 

6. Trasa wędrówki ma długość pomiędzy 30, a 45-kilometrów. Suma podejść wyniesie ok. 

1500 metrów. 

7. Ideą marszu jest wspólna wędrówka grupy z przewodnikiem. Grupa będzie 

przemieszczać tempem narzuconym przez przewodnika, w bezpiecznych odstępach, z 

zachowaniem dystansu społecznego. 

8. Wędrówka Od zmierzchu do świtu wg planu zakończy się około godziny 6:00 w dniu 

25.07.2021. Trasa będzie modyfikowana aby o tej porze dotrzeć do mety marszu. Osoby 

pozostające na trasie w dniu 25.07.2021r. po godzinie 6:00 przestają być jego 

uczestnikami. 

9. Trasa została wytyczona na obszarze Gór Kamiennych i Gór Wałbrzyskich.  

10. Trasa wiedzie znakowanymi szlakami turystyki pieszej oraz szlakami rowerowymi. 

Odcinki szlaków nie będą dodatkowo oznakowane przez organizatora. 

11. Uczestnik podczas rejestracji przedstartowej otrzyma mapę poglądową z oznaczonym 

przebiegiem trasy oraz jej opisem.  

12. Na trasie zlokalizowany będzie 1 Punkt Żywieniowy. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy bez podania przyczyny.  

 

III ZAPISY ONLINE I DOGRYWKA ZAPISÓW  

1. Zapisy online rozpoczną się 15 czerwca 2021r. o godzinie 9:00 i prowadzone będą do 

momentu zgłoszenia 35 uczestników.  

2. Zapisy będą prowadzone na stronie wydarzenia:  https://polskagorom.pl/wydarzenie/ii-

wedrowka-od-zmierzchu-do-switu/  

https://polskagorom.pl/?post_type=tribe_events&p=2665&preview=true
https://polskagorom.pl/?post_type=tribe_events&p=2665&preview=true


3. Poprzez zapisanie się rozumie się wpłatę kosztów udziału oraz podanie niezbędnych do 

identyfikacji danych. 

4. O zapisaniu uczestnika decyduje kolejność dokonania wpłat. 

5. Ustala się limit uczestników na 35 osób. 

6. Zapisy online zostaną zakończone z dniem 24.07.2021 r. lub wcześniej, w momencie 

osiągnięcia limitu uczestników. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowej puli miejsc startowych dla 

partnerów i sponsorów wędrówki.  

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w 

formularzu zapisów online w celu zorganizowania wędrówki.  

 

IV OPŁATA STARTOWA I PRZEPISYWANIE PAKIETÓW  

1. Opłata startowa wynosi 120,00 zł w przypadku zapłaty w czerwcu i 130,00 zł w 

przypadku zapłaty w lipcu. 

2. Opłatę startową należy wnieść na rachunek bankowy podany przy zapisach 

elektronicznych na stronie wydarzenia. 

3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w 

imprezie.  

4. Uczestnik może przepisać swój pakiet na inną osobę dając jej tym samym prawo udziału 

w Wędrówce. 

5. Aby przepisać pakiet startowy na inną osobę, należy wysłać wiadomość email do 

organizatora na adres kontakt@polskagorom.pl, podając: a) imię i nazwisko osoby 

rezygnującej; b) imię, nazwisko i numer telefonu, na którą ma być przepisany pakiet. 

6. Wiadomość z prośbą o przepisanie pakietu na inną osobę musi być wysłana z adresu 

email podanego przy rejestracji. 

 

VI ŚWIADCZENIA W RAMACH OPŁATY STARTOWEJ  

1. W ramach opłaty startowej uczestnik ma zapewnione następujące świadczenia: 

a. pakiet startowy z materiałami promocyjnymi, gadżetami z logo Wędrówki; 

b. certyfikat uczestnictwa dla wszystkich uczestników wędrówki, którzy pokonali 

całą trasę; 

c. co najmniej jeden ciepły posiłek w Punkcie Żywieniowym na trasie wędrówki oraz 

posiłek po na mecie Wędrówki po przejściu całego dystansu. 

d. napoje i przekąski na Punkcie Żywieniowym 

e. oprawę fotograficzą na starcie, na trasie oraz na mecie wędrówki; 

f. opiekę przewodnika prowadzącego grupę 

 

VI REJESTRACJA PRZEDSTARTOWA W BIURZE ZAWODÓW 

1. Każdy uczestnik w dniu startu zobowiązany jest do rejestracji w biurze imprezy zwanej 

dalej rejestracją przedstartową. 

2. Rejestracja przedstartowa odbędzie się w bazie wędrówki w dniu 24.07.2021 r. w 

godzinach 17:00 – 18:30. 

3. Podczas rejestracji przedstartowej uczestnik zobowiązany jest złożyć własnoręcznie 

podpisane oświadczenie o akceptacji zapisów regulaminu imprezy oraz o świadomości 

zagrożeń wynikających z uczestnictwa w nim; 



4. Oświadczenie będzie dostępne do pobrania najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem 

imprezy, musi być czytelnie podpisane 

5. Podczas rejestracji przedstartowej wydawane będą pakiety startowe. 

6. Podczas rejstracji przedstartowej uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia 

obowiązkowego ekwipunku, tj. źródła światła, apteczki, sprawnego i naładowanego 

telefonu oraz nakładek antypoślizgowych/ raczków/ raków.  

7. Uczestnik, który nie będzie posiadał obowiązkowego ekwipunku nie zostanie 

dopuszczony do wędrówki. 

 

VII ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WĘDRÓWKI 

1. Wędrówka Od zmierzchu do świtu jest pozbawiona rywalizacji. Organizator nie będzie 

prowadził klasyfikacji.  

2. Start Wędrówki będzie wspólny dla wszystkich uczestników. 

3. Uczestnicy będą poruszać się w grupie pod opieką przewodnika sudeckiego. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do pokonywania trasy zgodnie z jej faktycznym 

przebiegiem.  

5. Na trasie Wędrówki zlokalizowany będzie 1 Punkt Żywieniowy. 

6. Wędrówka ma charakter pieszy, co oznacza, że dedykowana jest piechurom, a 

uczestnicy powinni pokonywać trasę na własnych nogach. Dozwolone jest posiadanie 

kijków trekkingowych lub innych.  

7. Uczestnik bierze udział w Wędrówce na własną odpowiedzialność, co potwierdza 

złożeniem w biurze zawodów podpisanego oświadczenia. 

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wędrówce wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym. 

9. Każdy uczestnik wędrówki zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy innemu 

uczestnikowi.  

10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik w 

razie wypadku nie będzie dochodził odszkodowania od Organizatora.  

11. Wędrówka jest organizowana przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnik zobowiązuje 

się do przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych (Ustawa prawo o 

ruchu drogowym) oraz regulaminu korzystania z Lasów Państwowych, w tym w 

szczególności: a) zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg 

publicznych; b) przestrzegania zasad ochrony przyrody, jak m.in. zakaz rozpalania 

ognisk na trasie, czy wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych.  

12. Uczestnik, który w trakcie trwania Wędrówki rezygnuje z dalszego pokonywania trasy 

zobowiązany jest do poinformowania o tym przewodnika, który wskaże mu najlepszą 

drogę zejścia z trasy Wędrówki. Rezygnacja z udziału odbywa się po złożeniu podpisu  

na przedstawionym przez Przewodnika oświadczeniu. 

13. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego wyposażenia w skład 

którego wchodzą: 

a. latarka czołowa (zalecane) lub inne źródło światła z zapasem baterii;  

b. apteczka pierwszej pomocy uzupełniona o: bandaż elastyczny, plastry z 

opatrunkiem, wodę utlenioną (lub jej zamiennik), chustę trójkątną, folię NRC oraz 

inne wedle uznania;  



c. sprawny i naładowany telefon komórkowy;  

d. dokument potwierdzający tożsamość;  

e. aplikacja Ratunek zainstalowana w telefonie 

f. nakładki antypoślizgowe/ raczki/ raki.  

14. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.  

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik samodzielnie organizuje dojazd na Start Wędrówki oraz powrót. 

2. Organizator nie zapewnia transportu na metę po wycofaniu się uczestnika. 

3. Uczestnik zgadza się na publikowanie na stronach należących do organizatora oraz 

partnerów zdjęć z jego wizerunkiem. 

4. Zapisy zawarte w niniejszym regulaminie w szczególnych wypadkach mogą ulec 

zmianie o czym organizator będzie informował za pomocą specjalnego komunikatu 

technicznego. 

5. Oficjalne komunikaty techniczne podawane przez organizatora mają charakter wiążący, 

tzn. traktowane są na równi z zapisami tego regulaminu, a uczestnik zobowiązany jest 

do ich respektowania. 

6. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych 

pozostaje po stronie organizatora. 


